
   
 
Títol: Baralla’t amb la baralla 
 
 
Objectius de l’activitat 
 
• Realitzar petites experimentacions numèriques.   
• Argumentar la impossibilitat d’algunes solucions. 
 
Descripció de l’activitat 
 
La proposta consta de tres problemes per a resoldre amb una baralla de cartes 
o amb papers numerats. 
 
 
Problema 1. La menor diferència 
 
El rectangle inferior conté totes les cartes d'un mateix coll amb el 8 i el 9 
inclosos. Si calculem la diferència entre dues cartes que es toquin per un costat 
trobarem diferents resultats. La diferència més petita que s’observa és quatre. 
Podem aconseguir una disposició en que la diferència més petita sigui superior 
a quatre? 

 
 
Problema 2. Cartes al quadrat 
 
Si posem ordenadament les cinc primeres cartes d'un coll fen una filera, a sota 
podrem posar les primeres cinc cartes d'un altre coll de forma que cada parell 
vertical sumi un quadrat perfecte (4, 9, 16...). Aquesta solució és única. Però 
podem investigar si ho podem fer amb tres cartes, quatre, sis... i així fins a les 
dotze cartes del coll (o les tretze, si ho fem amb una baralla francesa). 
 

 
 



   

Problema 3. Volta i volta 
 
Aquest és un joc de solitari. Fem una roda de cartes "a la vista" amb les 
primeres cartes d'un coll. L’objectiu és girar totes les cartes seguint aquestes 
regles: 
• es gira un carta i es mira el número 
• es compten, en  sentit horari, tantes cartes com indica el número 
• es gira la carta a la que s’ha arribat i es torna a repetir el procés 
• el solitari s’ha solucionat si s’han girat totes les cartes de la roda. 
 
En aquest exemple es comença pel 5. Del 5 es passa al 4, del 4 al 7 i del 7 al 5 
de nou. No es “tanca la roda” 
 

 
 

Podem explorar el joc i cercar quines rodes tenen solució i quines no (amb tres 
cartes, quatre, cinc...) 
 
Orientacions metodològiques 
 
• Un dels avantatges que ens proporcionen les cartes és la possibilitat 

d'experimentació ràpida. Imaginem, per exemple, que hem de resoldre un 
quadrat màgic. És més fàcil moure nombres que escriure i esborrar. 

• En el problema 1 es pot intentar justificar per què la "mínima màxima" 
diferència és cinc. No és gaire difícil construir arguments per veure que 
obtenir una diferència de sis és impossible. 

• En el problema 3 es pot intentar argumentar per què s’ha d’acabar a la carta 
amb el número que coincideix amb el total de cartes de la roda. També es 
pot intentar veure per què les rodes senars no tenen solució. 

 
 
Observacions 
 
Es poden trobar solucions i l’activitat explicada al Bloc Calaix +ie: 
 

http://calaix2.blogspot.com.es/2013/03/barallat-amb-la-baralla.html 
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